VIII Seminário Internacional

SERVIÇO SOCIAL
Entre regulação e
fundamentos da profissão

Centenário do Relatório Flexner sobre
o Serviço Social como Profissão
FCH/UCP | Lisboa | 18 & 19 Junho 2015

I. Contexto e Objectivos
Este seminário tem lugar no contexto das actividades em curso do Grupo de
Investigação Políticas de Interesse Público, Desenvolvimento Humano e Inclusão
Social do Centro de Estudos para o Desenvolvimento Humano (CEDH). O seminário
é realizado igualmente em parceria com o Programa de Doutoramento em Serviço
Social FCH.

Os organizadores do seminário consideram que o centenário do Relatório do
Flexner, que questionou a posição de serviço social como uma profissão, é um
marco heurístico para promover a reflexão e debate sobre o itinerário do serviço
social nos últimos anos sob uma conjuntura muito complexa e crítica.
Neste contexto, os objetivos do Seminário são:
- Contribuir para divulgar e debater trabalhos de investigação sobre as tendências
contemporâneas da prática do serviço social no âmbito de um contexto social de
incerteza e complexidade;
- Reabrir o questionamento do serviço social como profissão actualmente face ao
relatório Flexner;
- Revisitar os debates clássicos da arte do serviço social voltado para o acentuar do
caráter instrumental da profissão e o gerencialismo;
- Criar oportunidades de debate e reflexão entre os pesquisadores, doutorados e
alunos de pós-graduação em temas relevantes relacionados.

II. Destinatários
- Pesquisadores e colaboradores do CEDH
- Alunos da FCH / UCP e de outros programas de Doutoramento em Serviço Social
- Académicos do serviço Social
- Pesquisadores e pessoas interessadas no estudo das profissões sociais

III. Programa

18 Junho 2015
09.30 | Sessão de Abertura
Director da Faculdade de Ciências Humans, Coordenador do CEDHr,
Coordenador do Grupo de Investigação PIP&DH
10.00 | Revisitando a Arte do Serviço Social
Conferencista | Stephen Webb, Glasgow Caledonian University, UK
Moderador | Francisco Branco, FCH/UCP & CEDH
11.30 | Coffee break
12.00 | Debate
13.00 | Almoço
14.30 | O Serviço Social como Profissão 100 Anos Depois do Relatório Flexner
Conferencistas | Tomasa Bañez, Universidad Barcelona; Francisco Branco, CEDH/
FCH-UCP; Cristina Albuquerque, CICS.NOVA /FPCE-UC.
Moderadora | Fernanda Rodrigues, CIIE/UP e FCH/UCP
16,30 | Coffee break
17,00 | Debate

19 Junho 2015
09.30 | Apresentação de Comunicações
Sessão Paralela 1 (Tema 1) (sala 121)
Moderador | Henrique Joaquim, FCH / CEDH
— Tendências das Práticas Profissionais do Assistente Social no quadro da
reforma das Políticas Sociais, Hermínia Gonçalves - UTAD / CETRAD
— Ação profissional, reflexividade e envolvimento societal: o Serviço Social em
debate, Isabel de Sousa - CLISS
— Managerialismo e práticas reflexivas em Serviço Social - (In)compatibilidades?,
Carla Ribeirinho - ULHT
— Da ação voluntária à ação profissional no Serviço Social. Percurso, traços e
desafios, Henrique Joaquim - FCH/CEDH

Sessão Paralela 2 (Tema 1) (sala 122)
Moderadora | Inês Amaro, ISCTE & FCH
— Serviço Social e o “novo” profissionalismo: a difusão do discurso no contexto
hospitalar, Joana Guerra - FPCE/UC e CEDH
— Ser assistente social entre responsabilidades e interesses conflituantes: o
exemplo do acolhimento familiar de crianças e jovens em Portugal, Tânia M Silva
- IPL e CEDH
— Metodologia do Atendimento Integrado: a experiência profissional
desenvolvida em Loures, Hélia Brancons - ULHT
— Resposta a Flexner 100 anos depois: reprodução, mudança e ameaças no
Serviço Social do século XXI, Inês Amaro - ISCTE e FCH
Sessão Paralela 3 (Tema 2&3) (sala 125)
Moderadora | Isabel Vieira, FCH / UCP
— A vertente crítica no Serviço Social no Brasil e em Portugal no período pós
ditadura, Alcina Martins - ISMT e Cláudia Mónica - UFJF Minas Gerais, Brasil
— As teorias em Serviço Social: o debate (s) após cem anos do Relatório do
Flexner, Ana Oliveira - FCH / CEDH
— Boas práticas do Serviço Social na saúde mental, Isabel Fazenda - CEDH
— O compromisso político-profissional do Serviço Social, em Portugal: um
desafio em aberto. O caso do suporte à parentalidade, Paula de Deus - CEDH.
11.30 | Coffee break
12.00 | “O Assistente Social Completo nos Dias de Hoje”
Conferencista | David Howe, Emeritus Professor of Social Work of University
of East Anglia, Norwich - UK
Moderadora | Inês Amaro, CIES/ISCTE & CEDH/UCP

13.00 | Sessão de Encerramento

Línguas de Trabalho
As línguas de trabalho do seminário são o Português, o Inglês e o Espanhol.
Facilidades de tradução: Síntese das conferências em inglês pelos moderadores;
disponibilização das apresentações e/ou guiões das conferências em língua estrangeira e, se
possível com tradução para português
Organização
— Grupo de Investigação Políticas de Interesse Público, Desenvolvimento Humano e Inclusão
Social do Centro de Estudos para o Desenvolvimento Humano (CEDH)
— Núcleo de Investigação do Programa de Doutoramento em Serviço Social da FCH
Comissão Científica
Francisco Branco, Henrique Joaquim, Inês Amaro, Isabel Vieira, Fernanda Rodrigues, Isabel
Guerra
Comissão Organizadora
Ana Spranger, Carla Ribeirinho, Elisete Diogo, Hélia Brancons, Luzia Dumbo, Paula de Deus,
Tânia Silva
Apoios
FCT
FCH/UCP
CEDH

IV. Apelo a Comunicações
Data limite de submissão de propostas de comunicação: 15 Maio 2015
Este seminário tem lugar no contexto das actividades em curso do Grupo de Investigação
Políticas de Interesse Público, Desenvolvimento Humano e Inclusão Social, do Centro de Estudos
para o Desenvolvimento Humano (CEDH). O seminário é realizado igualmente em parceria com o
Programa de Doutoramento em Serviço Social FCH.
Os organizadores do seminário consideram que o centenário do Relatório do Flexner, que
questionou a posição de serviço social como uma profissão, é um marco heurístico para
promover a reflexão e debate sobre o itinerário do serviço social nos últimos anos sob uma
conjuntura muito complexa e crítica.
O programa contará com a contribuição de académicos convidados com experiência sobre este
tema e com uma sessão para apresentação de comunicações por pesquisadores neste campo
(académicos, alunos de doutoramento, investigadores) e profissionais com experiências
interessantes em serviço social e outras profissões sociais. Os organizadores irão apelam à
apresentação de comunicações sobre este tema e com base no trabalho de investigação ou
experiência profissional desenvolvida pelo autor proposto. Assim, três vertentes principais e
diferentes temas podem ser considerados para apresentação de comunicações, considerando o
Relatório da Flexner como um marco no desenvolvimento do serviço social como profissão e
disciplina:
1. O Serviço Social 100 anos após Relatório Flexner: Pathways, tendências e desafios
- A ascensão do gerencialismo e seus impactos sobre a profissão de assistente social
- O risco de des-profissionalização do serviço social
- Mudanças nas tendências das políticas sociais e serviço social
-

2. A Base de Conhecimento em Serviço Social 100 anos após Relatório de Flexner:
- Raízes históricas, movimentos críticos e perspectivas atuais
- Teorias sociais, teoria e métodos no serviço social: tensões históricas e desenvolvimentos
práticos
- Serviço Social como um campo científico: resultados e desafios dos últimos 100 anos
-

3. A Regulação do Serviço Social como Profissão: Desafios e Incertezas
- A regulação do serviço social como profissão: críticas e perspectivas
- Experiências de regulação profissão de assistente social no contexto europeu
- A experiência portuguesa: uma longa busca pela regulação e reconhecimento
-

Apresentação de resumos / Abstracts
Os resumos devem incluir:
- Uma indicação de qual o tema (veja acima) em que a comunicação se enquadra
- Um resumo em Inglês e Português do tema da comunicação l (máximo 300 palavras)
- Dados completos de contacto do autor (s): Nome (s), afiliação institucional, endereço
postal, número de telefone e endereço de e-mail.
Todos os resumos devem ser enviados até 15 de maio de 2015 para o seguinte endereço de
e-mail: cesss@fch.lisboa.ucp.pt
Datas importantes para os autores:
- Data limite de submissão de propostas de comunicação | 15 Maio 2015
- Notificação da Comissão Científica | 24 Maio 2015
- Data limite para a Primeira Inscrição | 31 Maio 2015
- Seminário | 18 e 19 Junho 2015

